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A  kvarcit előbbinél gyakoribb cs nagyobb felszíni kiterjedésben lép 
fel Fony, Korlát, Régéckc és Huta közelében.»

*

Dr. L ászló G ábor a fejérmegyei VálFvölgy környékén eszközölt geológiai 
ujrafelvételről a következőket jelenti:

„Ez évnek még mindig rövidre szabott felvételi idejében a VálLvölgy 
középső szakaszának és környékének részletes ujrafelvétclét eszközöltem. B e
járásaim V ál, Tordas, Kajászószcntpéfer, Maríonvásár, Ráckeresztur, B a
racska, Puszta—Pettcnd, Pázmánd, Véreb és Á csa fejérmegyei községek 
határaira terjedtek ki, természetes folytatásaként előző évi hasonló munkám
nak. Ezúttal egy teljes 1 :25,000 méretű térképlapnak területét járhattam 
be, amit az ottani ÜRÉHER-féle uradalom főintézősége részéről élvezett tá
mogatásnak köszönhettem.

Á  körülírt tájéknak domborzatát az ÉN y—DK irányban párhuzamod 
san futó hosszú, nagyobbára széleshátú dombsorok jellemzik, amelyek közt 
csupán két vízfolyás halad, aránylag tágas völgyekben, de minden mellék
víz nélkül, a Duna vonala felé, ú. m. a Váli víz és a Szt. László víz.

Geológiai korára nézve c halomvidék igen fiatal, mert az egész bejárt 
területen p lio c é n -kori üledékeknél idősebbekkel nem találkozunk, sőt a vízre 
történt mélyfúrások is csak ilyen korú rétegeket tártak fel.

Az alsó p lio c én  (pannoniai — pontu si) emelet itt túlnyomóan homokos, 
míg a fe ls ő  p lio c én  (levan tei) emeletet agyagosabb üledékek jellemzik.

A  pon tu si korú rétegekben csak kivételesen figyelhettem meg némi 
gyűrődést, illetve éppen mert azok túlnyomóan merő homokok, általában 
zavartalan helyzetet mutatnak. Mint a domborzatnak alapvető geológiai 
tagja, az alsó pliocén — mesterséges feltárásoktól eltekintve — a térszín 
legkimagaslóbb pontjain kerül a felszínre. Természetes kibúvásai rend
szerint 150 m abszolút magasságok felett találhatók, hol laza homokkőpa
dokkal váltakozó csillámdús szürke homokok képében jelenik meg. Ilyen 
helyeket az igen sovány homoktalajok is jellemzik. E homokok kövületek
ben rendkívül szegények és a bennük helyenkint található szerves maradd 
ványok is rossz megtartásúak. Annál több bennük a mészgumó, melyek 
olykor meszes padokká tömörülnek. Ilyen pontusi homok kitermelése folyik: 
Vál határában a Pogányvár pusztától D-re, Tardos község É-i szegleténél, 
Martonvásáron az uradalmi téglavető szomszédságában, Ráckeresztur ha
tárában a Szt. László puszta ÉNy-i tőszomszédságában, valamint a Szt. 
Miklós pusztától DK-rc, végül Véreb község ÉK-i határában a Lisztes
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Oldal nevű szőllőhegy D-i végénél. Utóbbi kél helyen a pados homokkő 
mint silány épületkő is fejtés tárgya.

A  levanfei korú rétegekben már nagyobb a változatosság, mert valódi 
agyagokkal és márgákkal homokos agyagok, merő homokok és kavicsok vál
takoznak. E rétegek helyzete általában vízszintes és a meredekebb domb
lejtőkön változatos feltalajukról is jól felismerhetők. A  szóbanforgó rétegsor 
középső színtájaiban egy zsírostapintású, sziirkéssárga agyagtelep követhető, 
melynek vastagsága 0 .5—1.0 m közt változó. A  legmélyebb színtájakban 
murva, ill. kavics is szerepel, de nagyobb elterjedésük csak az említett két 
folyóvíz kimosott völgyrészleteibcn ismeretes. Valamennyi levantei korú ré
teg nagvobbára kövülefmenfesnek látszik, mert nem tekinthetők jellegzetesnek a 
kavicsokban másodlagos fekhelyen található elég nagyszámú régibb korú, de 
erősen koptatott és töredékes kövületek.

A  levantei korú agyagoknak csak négy kitermeléshelye érdemel emlí
tést, m. p. Vál és Martonvásár községek határaiban egy-egy téglavető, az
után két kisebb agyaggödör a Tordas község határában fekvő Erdő major 
(Galagonyás) mellett.

A  pliocén legfiatalabb képződménye itt is a lösz, amely a körülírt te
rületnek mintegy 90%-át borítja és a rajta képződött vályogtalaj adja meg e 
tájéknak nagy mezőgazdasági értékét. Míg a gyengén hullámos dombvidé
ken a lösz vastagsága csak ritkán haladja meg a 2 m-t, addig a völgypár
kányokon, kivált pedig a Váli víz mentén 10—12 m-es természetes feltárásai 
nem ritkák. A  löszben a jellegzetes fauna helyenkint igen bőséges, de nagy 
általánosságban ezen üledék is kevés szerves maradványt zár magába. V á
lyogvetésen kívül e kőzet itt kitűnő pinceásás lehetőségeit nyújtja.

A  szóbanforgó terület hidrogeológiai viszonyaira jellemző, hogy bár 
a völgyekben mindenütt jó és bővizű ásott kutak vannak, a széles dombhá
takon bő vízforrásokat csak 100—250 m mélységben lehet fúrással elérni 
és ilyen kutak is csupán a felszín alatt 16—20 m-ig felszálló vizet adnak. 
Mélyfúratú kutak vannak : Marianna pusztán (Vál), Kálazd pusztán (Tordas), 
Jenő majorban (Kajászószentpéíer), Gábor-, Kismarton- és Erdőhát-majo* 
rokban (Martonvásár).“ *

K adic O ttokár dr. jelenti D öbrőköz vidékének földtani viszonyairól:
„Folytatva tolnamegyei részletes földtani felvételeimet 1924. évben 

a 20. zóna XVIII. rovat jelű térképlap ÉK-i negyedét jártam be teljes 
kiterjedésében. E lapnegyedre eső vidéket a kanyargó Kapos-folyo két


